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اتاق فکر مهم
 توسعه ی استان! 

 چندی قبل وزیر محترم فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در جریان اختتامیه 
جشنواره ابوذر، مطلب مهم و قابل 
تأملی را به این مضمون ذکر کرد: 
»رسانه، مقّوم توسعه استان است 
و اگر در برنامه ریزی ها از رسانه 
مسیر  شود،  استفاده  خوبی  به  ها 
می  هموارتر  ای،  منطقه  توسعه 
شود.« احتماالً می دانید که سهم 
داده  ترافیک  در  تصویر  و  صوت 
و  درصد   37  ،2014 سال  در  ها 
2 صفحه  در  ادامه  سهم...  همین 

گزارش بیشترین بارش برف و باران در نقاط مختلف استان
فعالیت ۷۵ تیم برف روب و راهداری 
برف و باران در 9۵ درصد جاده ها
بیشترین بارش برف در »کریمو«
همه محورهای استان  لغزنده است

خوش رحمت
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اوکراینی را می پذیریم

سردار حاجی زاده:

صفحه  6

صفحه  6

صفحه 2

دومین سالگرد
 درگذشت پدر عزیزمان

شادروان حاج محمد علی عسکری
 را با نثار فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم.        

خانواده عسکری

ایمن سازی خانه در برابر وقوع زلزله نیاز به همکاری و آگاهی تمامی 
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیافراد خانواده دارد

آگهـی استخـدام
شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور 

جهت تکمیل کادر خود در کارخانه تولید اکسید منیزیم نیاز به کارشناس برق )قدرت – الکترونیک( یک نفر و
 تکنسین برق یک نفر را دارد. لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت ۱0 روز مدارک و رزومه 

کاری خود را به صندوق پستی ۴۴۱ بیرجند ارسال نمایند.

جناب آقای حجت االسالم و المسلمین حمیدی
مدیرکل محترم دادگستری خراسان جنوبی
خانواده های محترم زنجانی و عبدالهی

 درگذشت عزیزان والیتمدار

 مرحوم محمد حسین زنجانی 
مرحوم محمد حسین عبدالهی

 باعث تاثر و تالم مان گردید.
حادثه تلخ و غم بار جان باختن هم میهنان عزیز هنگام بدرقه 

شهید عالیقدر سردار سپهبد قاسم سلیمانی نقطه غم انگیز این هفته اخیر است. 
ضمن ابراز صمیمی ترین همدردی ها با خانواده های داغدار و اظهار مراتب تاسف

و تاثر، از خداوند متعال صبر و بردباری برای بازماندگان و رحمت و مغفرت
 برای جان باختگان مسئلت می کنیم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جعون
ه را

ا الی
هلل و ان

انا  فراخـوان طراحـی نقاشی دیواری  شرح در صفحه 2 

صدور انواع بیمه نامه در اقساط ۱2 ماهه
بدون پیش پرداخت/ بدون سود 
* ثالث    * بدنه   * آتش سوزی

نمایندگی سلیمانی

  خیابـان قدس غربی – بیمه دانا     شماره تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۹۴۵۵

ثبت نام تورهای بهمن ماه 

شیراز - قشم - کیش - چابهار
0۹۳02722۵۳2 -0۵۶۳220۴۳۳0

بیرجند – نبش معلم ۱۶

انا هلل و انا الیه راجعون

خانواده های معزز  زنجانی و عبداللهی
جان باختن عزیزان تان مرحومان

 محمد حسین زنجانی و محمد حسین عبداللهی
 را در مراسم تشییع سردار دل ها سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی 
خدمت شما و همکاران شان در اداره کل دادگستری خراسان 

جنوبی تسلیت گفته، از خدای بزرگ علو درجات این عزیزان
 و صبر و اجر بازماندگان را خواستارم

محمد رضا مجیدی- دبیرکل مجمع مجالس آسیایی
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سرمقاله

اتاق فکر مهم
 توسعه ی استان! 
 * هرم پور

)...ادامه سرمقاله( در ترافیک داده ها در سال 
2014، 37 درصد و همین سهم در سال 2018، 
89 درصد بوده است، یعنی طی 4 سال، رشدی 
حدود دو و نیم برابری! تعجب برانگیز نیست که  
اگر کشوری و منطقه و مردمی، از این ظرفیت 
ها استفاده کرده باشند، شاهد موفقیت را در 
آغوش کشیده و اگر به آن بی اعتنایی کرده 
باشند، به خسران و ضررهای متعدد دچار شده 
باشند! در کشوری مثل ایران که نفوذ اینترنت 
در عرض پنج سال، به چهار برابِر میزان اولیه 
اش رسیده، این تندی و کندی حرکت برای 
استفاده از ظرفیت ها به خوبی آشکار و نمایان 
است. »خراسان جنوبی«، هم در شهرها و هم 
در روستاهایش، ظرفیت های بسیار عالی دارد. 
بخشی از ظرفیت ها ، در حوزه فضای مجازی 
و در دستان هنرمند زنان و مردان این خطه و 
جوانان بومی ماست. پایشی سریع و  عمدتاً 
گذرا در فضای مجازی استان به ویژه شبکه 
های اجتماعی،کاماًل بیانگر سه مطلب مهم در 
مواجهه با مسائل، چالش ها، وقایع و ظرفیت ها 
و اولویت های استان است: »اول سردرگمی، 
دوم کپی برداری، سوم شایعه سازی.« میلیون 
ها و چه بسا میلیاردها ساعت از وقت مردم 
استان در فضای شبکه های اجتماعی و به 
صورت روزانه می گذرد و میلیون ها محتوا 
تولید می شود و به دلیل عدم شناخت، عدم 
هدایت مناسب و عدم توان تمیز دادن درست از 
نادرست، هیچ بازخورد عملیاتی جز بارخوردهای 
کمترین   یا  و  ندارد  رسانی  خبری و اطالع 
حمایت و قوه محرکه ای نسبت به مسائل 
مهم و قابلیت های استان از آن نمی بینیم. 
فضای مجازی استان، بدون دخالت در ذائقه 
مردم، نیازمند یک مرکز هدایت هوشمند و 
قوه عاقله متعالی برای جمع کردن و یکسو 
و همسو کردن حمایت ها به سمت توسعه 
در همه ابعاد آن و نیازمند یک اتاق عملیات 
فکری برای ایجاد همراستایی و هماهنگی و 
هم افزایی بیشتر با کلمه ی رمز »توسعه ی 
استان« است. به نظر می رسد سایر استان ها 
در این زمینه کمی از ما جلو افتاده اند. حیف 
است وقتی درد را شناخته ایم و می توانیم 
بیشتر توجه و اقدام بکنیم، این چنین و اینقدر 

بی تفاوت و بی خیال باشیم.

یکشنبه*22 دی 1398* شماره 4542 

اعالم تعطیلی مدارس شهرستان های درمیان و قاین برای امروز

صداوسیما - آموزش و پرورش خراسان جنوبی اعالم کرد تمام مدارس شهرستان های 
درمیان و قاین در مقاطع تحصیلی مختلف به دلیل بارش برف و باران و برودت هوا، امروز 

تعطیل است، اما امتحانات نهایی و سراسری مدارس برگزار می شود.

موشک جنگ نرم و ضعف اطالع رسانی

رجب زاده- شوکه شدم، همه شوکه شدیم. خبر 
از  روز   3 گذشت  بعد  هم  آن  بود.  دهنده  تکان 
حادثه، سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در 
ایران  انقالبی  و  شریف  کشورمان.»ملت  خاک 
اسالمی؛ در آن شرایط حساس و بحرانی )شرایط، 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  بیانیه  کامل  متن  در 
توصیف شده(، پرواز شماره 7۵2 خطوط هوایی 
اوکراین از فرودگاه امام خمینی)ره( حرکت نموده 
و هنگام چرخش، کاماًل در حالت نزدیک شونده 
به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و 
شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می گیرد 
که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به 
صورت غیر عمد، هواپیمای مذکور مورد اصابت 
قرار گرفته که متأسفانه موجب به شهادت رسیدن 
جمعی از هموطنان عزیز و جان باختن تعدادی از 
اتباع خارجی می گردد.« آنها عذرخواهی کردند. رسانه 
های داخلی هم باید عذر بخواهند. ما هم باید عذر 
خواهی کنیم از مخاطب مان اگر ناخواسته ذهنش را 
به سمتی بردیم که با واقعیت فاصله داشت. اما یک اما 
داریم و یک توضیح. می دانید که رسانه اطالعاتش 
را برای تحلیل و انتشار محتوا از منابع رسمی خبری 
و کارشناسان و مسئوالن صاحب صالحیت و رسمی 
کشور می گیرد. آنچه در بخشی از سرمقاله دیروز 
بدان پرداخته شد، تاکید بر لزوم هوشیاری در مقابل 
جنگی روانی بود که به نظر می رسید از سوی رسانه 
های خارجی در حال تقویت است و این احتمال 
جایی رنگ واقعیت می گرفت که تاکیدها و دالیل 
بی شمار مسئوالن و مقامات مربوط در مورد حذف 
قطعی گزینه خطای انسانی از این اتفاق تکرار می 
شد و دیگر گزینه ها مثل همین عملیات روانی رسانه 
ای بیشتر نمود می یافت. کافی است، نه همه که 
یکی دو مورد از این اظهار نظرها را بازنشر کنیم. به 
عنوان مثال ؛ »رئیس سازمان هواپیمایی کشورگفته 
بود:»ادعای سقوط هواپیمای اوکراینی توسط سامانه 
امکان ناپذیر  و  غیرمنطقی  ادعایی  ایران  پدافندی 
است ،آمریکا در چند ماه اخیر به علت ضرر هنگفتی 
که شرکت بوئینگ داده و این سومین هواپیمای 
بوئینگ است که اخیراً به علت نقص فنی سقوط 
این  بیشتر  از ضرر  جلوگیری  برای  است،  کرده 
می کند.«حمزه  مطرح  را  ادعا ها  این   شرکت 
به  اشاره  با  هم  دفاعی  امور  پاریاب،کارشناس 
خاک  در  اوکراینی  مسافری  هواپیمای  سقوط 
کشورمان تاکید کرده بود: » کاربران شبکه های 
اجتماعی درباره این سانحه، وارد بازی رسانه ای 
کثیف و عملیات روانی آمریکایی ها نشوند. سامانه 
سوم خرداد، پهپاد جاسوسی و فوق پیشرفته آمریکا 
را در ارتفاع ۵ هزارپایی در حالی شناسایی کرد و 
مورد هدف قرار داد که یک هواپیمایی جاسوسی 
دیگر با 30 سرنشین کنار آن پرواز می کرد و این 
نشان می دهد دقت شناسایی و انهدام سامانه های 
پدافندی جمهوری اسالمی ایران به حدی باالست 
که می تواند در آن ارتفاع نیز هواپیما ها را تفکیک 
کند پس این که در این شرایط سقوط هواپیمای 
اوکراینی را اشتباه سامانه پدافندی اعالم می کنند 
حاال  نیست.«  خودتحقیری  و  ظلم  جز  چیزی 
 قضاوت با شما مخاطبان و اما در این شرایط ، 
مان  خواسته  ماند،  می  ای  رسانه  ای  مطالبه 
 امیدوارنه و مصرانه اطالع رسانی شفاف است ، 
رسانه  قدرت  و  حرمت  تا  شفاف  رسانی  اطالع 

داخلی را پاسداری کنیم.

رجب زاده - برف، نیمی از استان را سفید پوش کرد و 
بر بستر بسیاری از جاده های استان نشست. در دومین 
روز فعالیت سامانه پر بارش جوی ، رحمت الهی سراسر 
خراسان جنوبی را زنده کرد و در نقاط شمال و شمال 
شرقی استان بارش برف ، زمستان را به خیابان های 
شهرها اورد. ارتفاعات در بیرجند ، مرکز استان برفی و مه 
الود شد و باران پیوسته و نسبتا آرام تا ساعت های ابتدایی 
شب ادامه داشت. مقدار بارندگی ها در این مدت درنقاط 
مختلف، قابل توجه بود و رکورد بارش 31 میلی متر باران 

در24 ساعت به ثبت رسید. 

بیشترین بارش برف در »کریمو«
مدیر کل هواشناسی استان به »آوا« گفت : بیشترین 
بارندگی 24 ساعت گذشته در چاه طالب سرایان با ۵2 
میل متر باران گزارش شده و در نقاطی چون قاین، 
انارستانک فردوس و سه قلعه به ترتیب ، 37، 3۵و 31 
میلی متر باران باریده است. خندان رو مقدار بارندگی ثبت 
شده این مدت در نهبندان ، فردوس ، سرایان و بیرجند 
را 26،26،2۵ و 10 میلی متر اعالم می کند و از بارندگی 
18 تا 20 میلی متری در دیگر نقاط استان خبر می دهد. 
بیشترین بارش برف هم به گفته او در کریمو ثبت شده 
که 2۵ سانتی متر بود ه است. در مهوید فردوس هم 20 

سانتی متر برف باریده است.
رئیس گروه صدور پیش بینی و پیش آگاهی های جوی 
اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به 
همدیدی و آینده نگری نقشه های پیش یابی، بارش ها 
در استان ادامه دارد و تا امشب به صورت باران و برف 
خواهد بود.جواد نخعی افزود: در این مدت روان آب و 
سیالبی شدن مسیل ها به خصوص در نیمه جنوبی 
استان قابل پیش بینی است.او با بیان اینکه بارش ها در 
نواحی شمالی، مرکزی و شرقی استان دیشب به صورت 
برف بود تصریح کرد: کاهش دید افقی و گاهی رعد و 
برق در این روزها دوراز انتظار نیست.به گفته او در این 
مدت دمای هوا روند کاهشی خواهد داشت به خصوص 
از امروزتا دوشنبه کاهش دما محسوس است و تا پایان 

هفته تداوم یخبندان را در استان خواهیم داشت.نخعی با 
بیان اینکه جمعه در چاه طالب سرایان با 34 میلی متر 
بارندگی بیشترین میزان بارندگی ها به ثبت رسید، گفت: 
محمدآباد پسکوه قاین با 30 میلی متر و بغداده سرایان 
با 29 درجه سلسیوس در رتبه بعدی میزان بارندگی ها 
قرار دارند.برخی مدارس استان هم دیروز به علت بارش 
باران و برف تعطیل شد و دستگاه های اجرایی استان نیز 

همچنان در آماده باش هستند.

برف و باران در 95 درصد جاده ها
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هم گفت: با 
توجه به بارش برف در گردنه های برف گیر استان و بارش 
باران در بیشتر محورها، 9۵ درصد راه های خراسان جنوبی 
از بارندگی تاثیر پذیرفته که با تالش مشترک تیم های 
راهداری و پلیس راه استان تردد در تمامی محورهای 
شریانی و اصلی استان به صورت روان برقرار است.وی 
گفت: 78 دستگاه انواع ماشین آالت راهداری و 160 نفر 
نیروی راهداری با استفاده از حدود 7۵0 تن شن و نمک به 

برف روبی ۵۵0 کیلومتر راه های استان پرداختند.

فعالیت ۷5 تیم برف روب و راهداری 
وی گفت: 7۵ تیم برف روبی و راهداری در محور های 
خرسان جنوبی  و گردنه های برفگیر استان فعالیت می 
کنند و در آماده باش هستند.شهامت  افزود: بر اساس 
برنامه ریزی انجام شده به محض حصول اطمینان از 
وضعیت محور های شریانی ، برفروبی به صورت دائم  
در راه های فرعی و روستایی استان  با تالش تیم های 
راهداری  وبا کمک دهیاران و شهرداری ها انجام  می 
شود.وی ادامه داد: شماره تلفن گویای 141 ، سایت مرکز 
 www.۱۴۱.ir آدرس  به  کشور  راه های   مدیریت 
و اپلیکیشن مربوط به صورت 24 ساعته پاسخگوی 
جاده های  وضعیت  از  رسانی  اطالع  برای  هموطنان 
استان است و سامانه پیامکی 3000۵6141 نیز برای 
رسیدگی به شکایات، انتقادات و پیشنهادات شهروندان 
و ارتباط مستقیم با مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان در نظر گرفته شد. مدیر کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان به رانندگان توصیه کرد 
:با توجه به برودت هوا، برنامه سفر خود را متناسب با 
شرایط جوی تنظیم کنند و در صورت تردد از گردنه های 

برف گیر استان، تجهیزات مورد نیاز از جمله زنجیر چرخ، 
چراغ چشمک زن، جعبه کمک های اولیه و کپسول 

اطفاء حریق را همراه داشته باشند.

همه محورها لغزنده است
تمامی  گفت:  هم  جنوبی  خراسان  راه  پلیس  رئیس 
و  برف  بارش  دلیل  به  استان  محورهای مواصالتی 
باران لغزنده است. علیرضا رضایی با اشاره به بارش 
محور  افزود:  استان،  مواصالتی  محورهای  در  برف 
بیرجند- قاین، قاین- گناباد و بالعکس به دلیل بارش 
برف لغزنده است. همچنین رانندگی در گردنه پدران 
محور بیرجند- سربیشه، گردنه سرچاه محور بیرجند- 
درمیان، محور فردوس- بجستان و فردوس- گناباد 
در گردنه های کالت و آنغو به دلیل بارش برف، بید 
با احتیاط و رعایت اصول انجام شود. رضایی با بیان 
محورهای  روبی  برف  حال  در  دائم  راهداران  اینکه 
از  برف گرفته هستند، عنوان کرد: دیروز هیچ یک 
محورهای مواصالتی استان مسدود نشد اما به دلیل 

بارش برف تردد به کندی انجام می شد.

خوش رحمت 
گزارش بیشترین بارش برف و باران در نقاط مختلف استان

32 44 66 66 
32 42 43 20 -2

بـرای اولیـن بار
فرش های خود را
اتــو کشیــده
تحویـل بگیـرید

صـاف صـاف
لـول   لـول
تخـت تخـت

 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی  www. iranwash. ir

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

0915 161 0 161
0915 161 ۸5۸5
0915 161 4030

 0915 161 ۸00۸
 0915 161 0034

 0915 161 0041
 0915 161 0420
 0915 161 9040
 0915 161 5 161
 0915 161 ۷ 161

 0915 161 ۸ 161
 0915 16 1۷ 1۸0
 0915 16 1۷ 1۷۸
 0915  161  ۷۷۷1
 0915 1616 104

 0915 1616 ۷12
 0915 161 ۷462
 0915 1 61۸ - 61۸
 0915 1 61۷  61۷
 0915 1 615  615

 0915 161 9034
 0915 161 9031
 0915 161 9025
 0915 161 9026
 0915 161 902۷

 0915 161 902۸
0915 161 56۸0

 0915 161 3940
 0915 161 3336
 0915 161 3319

دعوت مجمع عمومی عادی شعبه کانون بازنشستگان
آب و فاضالب شهری و روستایی خراسان جنوبی )نوبت دوم(

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(  شعبه کانون بازنشستگان آب و فاضالب شهری و 
روستایی خراسان جنوبی دوشنبه ۹۸/۱۱/7 راس ساعت ۹/۳۰ صبح در محل نمازخانه شرکت 
آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی واقع در بلوار شهید بهشتی - انتهای بهشتی 7 برگزار 

می شود.
از کلیه اعضای کانون دعوت می شود برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین شعبه در 
مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می 
تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شعبه مراجعه و برگ وکالتنامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی سه رای و هر فرد غیر 

عضو یک رای می باشد.
همچنین متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرسین تا آخر وقت مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ مدارک 

الزم را شخصا به دفتر شعبه کانون تحویل نمایند.
دستور جلسه :

- گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان
- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

هیئت مدیره شعبه کانون

سازمان فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی شهرداری بیرجند
 برگزار می کند: 

فراخوان طراحی نقاشی دیواری
به مساحت 1200 متر مربع )52۸×2/30(

روبروی   - قرنی  تقاطع شهید  از  بعد   - بلوار شهید صیاد شیرازی 
فرهنگسرای شهرداری

 زمان تحویل آثار : ۱2 بهمن  زمان داوری آثار: ۱6 بهمن  
زمان اعالم نتایج: ۱7 بهمن محل تحویل آثار: بیرجند - خیابان شهید 
مفتح ۳4 - پالک ۹ سازمان فرهنگی، اجتماعی ، ورزشی شهرداری بیرجند

ارائه اطالعات زیر برای هر اثر الزامی است:
۱- نام و نام خانوادگی صاحب اثر 2- شماره ملی صاحب اثر ۳- شماره 
تماس و نشانی صاحب اثر 4- مبلغ پیش بینی شده برای اجرای طرح 
5- زمان مورد نیاز برای اجرای طرح 6- نوع رنگ یا مواد مورد استفاده.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
موضوع:  مزایده ابزار صنعتی

نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۸۰۸22 اجرایی 
خانم مهدیه جاللی اسکندر فرزند جالل الدین محکوم است به 
پرداخت مبلغ ۱2۸/4۰۱/725 ریال در حق آقای بهرام خسروی و 
مبلغ ۳/۰7۸/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی 
محکوم علیه اموالی شامل: ۱- جک هیدرولیک سقفی 2 تنی )یک 
دستگاه به مبلغ 6/۰۰۰/۰۰۰ ریال( 2- باالبر تیوان ۸۰۰ کیلو )یک 
دستگاه به مبلغ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال( ۳- تیفور ژاپنی تیوان )یک 
دستگاه به مبلغ ۱7/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( 4- پیکور ۱5 کیلویی )یک 
دستگاه به مبلغ ۳2/۰۰۰/۰۰۰ ریال( 5- مینی فرز )سه دستگاه به 
مبلغ ۱5/۰۰۰/۰۰۰ ریال( 6- ترانس جوش رکتیفایر )سه دستگاه 
مبلغ  به  دستگاه  )یک  دریل  ریال( 7-  مبلغ ۳6/۰۰۰/۰۰۰  به 
4/۰۰۰/۰۰۰ ریال( ۸- گرد بر پک کامل ۱۸ تایی )تعداد ده پک 
به مبلغ 6/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( ۹- شیلنگ پالستیکی مارک آبرسانی 
مروارید )پنج رول به مبلغ 6/۰۰۰/۰۰۰ ریال( معرفی و توقیف و 
جمعا به مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیون ریال کارشناسی گردیده 
و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۸/۱۱/5 از ساعت ۹  الی 
۹/۳۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و 
به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  
۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در 
خیابان طالقانی – بین طالقانی ۱6 و ۱4 مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه 
نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب 
سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می 

باشد. اموال به صورت کلی یا جزیی به فروش می رسد. 
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای
 حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

آدرس: بیست متری دوم شرقی
 مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268  - 09156693515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته
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ادامه بارش ها در نوار شرقی کشور

صدا وسیما- کارشناسان سازمان هواشناسی با توجه به نقشه های ماهواره ای  21 دی  پیش بینی 
می کنند فعالیت سامانه بارشی بیشتر متمرکز بر نوار شرقی ایران خواهد بود و در روزهای آینده 

بارش های قابل توجهی در نوار شرقی کشور خواهیم داشت.

 

خوشبختانه در نه نقطه از شهر از موقوفات 
آب لوله، سقاخانه برداشت آب شیرین 
گذاشتن ولی متاسفانه مثل کم لطفی 
نسبت به زیباسازی و آسفالت سجادشهر، 
مسئولین ذیربط در این خصوص نیز در 
مورد جنوب غرب بیرجند  بی لطفی کرده 

و یا جزء شهر محسوب نکردن .
915...019
سالم.مسئولین و شورای شهر بیرجندلطفا 
نسبت به اتصال بلوار سجاد به خیابان سپیده 
و امامت به محالتی فقط با ایجاد یک فلکه 
کم هزینه، اقدام الزم را مبذول فرمائید. این 
پروژه هم به زیبایی شهر می افزاید  و 
ابتدای  بریدگی  در  تصادف  شاهد  هم 
محالتی و ورودی سپیده نخواهیم بود.
915...019
باسالم خدمت مسئولین محترم لطفا 
میدان ورودی مهرشهر را به نام سردار 
دلها حاج قاسم سلیمانی نامگذاری نمایید 
915...358
آواجان.توی فضای مجازی هر  سالم 
روز خبر زلزله و برف و بارون و سیل 
میاد! همش هم زیرش مینویسن مهم و 
فوری و ... . حاال این وسط خبر رسمی 
از مسئوالن نیست توی فضای رسانه ای 
مثل روزنامه ها و ... که حداقل قابل استناد 
باشه.یک مسئول نیست قشنگ اطالع 
رسانی کنه که قراره اتفاق بدی بیوفته یا 
نه! واقعا کی باید جواب این سواالرو بده؟؟                   
921...750 
سالم .  با توجه به اینکه اخیرا هیچ برنامه ای 
برای افزایش قیمت برق نداشته ایم چطور 
میشود برای مصرف مساوی در دو دوره،  
بدون هیچگونه بدهی و خدمات اضافه 
مبلغ پرداختی پنجاه درصد افزایش داشته 
باشد ؟ لطفا چون این یک مشکل همگانی 
و  عام المنفعه میباشد ، پیگیری کنید.
ارسالی به تلگرام

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

بی توجهی مسئولین  به
اطالع رسانی هشدارهای جوی

سالم چند سال پیش آوا یه تیتر زده 
بود که آب، آبروی شهر را برد. االن هم 
هواشناسی کلی اخطار و هشدار داده و 
همه ادارات نسبت به این قضیه مطلع 
هستن امیدوارم بارندگی های این چند 
روز آبروی شهر را دوباره نبرد و مثل 
مدیریت  شعارگونه  عملکرد  همیشه 
بحران در استان را رسوا نکند. ما همیشه 
چوب همین بی تدبیری ها را خورده ایم 
و متاسفانه چیزی که برای مسئوالن 
مهم نیست همین  آرامش و آسایش 
مردم است. االن که از یک سال قبل 
هوای یک روز رو مشخص می کنن 
کاش با اطالعیه های مناسب حداقل 
مردم رو کامال توجیه می کردید و باز دم 
آوا گرم که یه تیتری زد و حداقل توجه 
رو جلب کرد. من فکر می کنم این 
دفعه آقای استاندار باید مسیر رودخانه 
و آب های جاری در سطح شهر را به 
سمت منازل مدیران آب منطقه ای و 
آب و فاضالب شهری و روستایی و 
شهرداری و ...  هدایت کنند تا کمی 
نسبت به هشدار دهی به مردم بیشتر 
بزرگواران  صبح  باشند.  داشته  توجه 
اعالم  می کنند قرار است یخبندان شود 

احسنت به تدبیرتان .  
ع . ح از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

 ... ویژه  خبر   ادامه 
قمری،  علی  آهنی،  مجتبی  جمله  از 
عقیقی،  هادی  و  آفتابی  رضا 
آموزش هایی را در سه بخش هنر های 
فردی، کشتی پهلوانی و ورزش تیمی 
زورخانه ای فرا می گیرند. رئیس هیئت 
زورخانه ای  و  پهلوانی  ورزش های 
دوره  سومین  اینکه  بیان  با  استان 
ورزش های  جهانی  مسابقات  از 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی، 29 دی 
 تا 2 بهمن در بجنورد برگزار می شود ،

برای تیم های خارجی شرکت  گفت: 
کننده در این رقابت ها به مدت یک 
جنوبی  خراسان  استان های  در  هفته 
آماده  و  آموزشی  اردوی  کردستان  و 

سازی برپا می شود.

پهلوانان اوگاندا
 و اندونزی دربیرجند

ورزش های  هئیت  صداوسیما-رئیس 
گفت:  استان  زورخانه ای  و  پهلوانی 
از  دیروز  اندونزی  و  اوگاندا  تیم های 
نظر  زیر  تا  بیرجند شدند  وارد  تهران 
برای  را  مربیان خراسان جنوبی خود 
این رقابت ها آماده کنند.قمری افزود: 
خود  نیز  عراق  و  افغانستان  تیم های 
وی  می رسانند.  تمرینات  این  به  را 
گفت: این تیم ها زیرنظر مربیان هیئت 
زورخانه ای  و  پهلوانی  ورزش های 
خراسان جنوبی...  ادامه در ستون مقابل

 خبر ویژه

بازار تازه 20 میلیون شاخه نرگس
فصل زمستان همیشه تداعی کننده سرما، 
یخبندان، برف و باران است و معموال بیشتر 
گیاهان و گل ها در خاک خفته اند اما در شرق 
ایران زمین، گل نرگس با ترکیبی از رنگ 
سفید و زرد تازه سر از خاک بیرون  آورده و 
طراوات و زیبایی بهار را به ارمغان می آورد.به 
گزارش ایرنا ، خراسان جنوبی رتبه پنجم تولید 
گل نرگس در کشور را دارد و خوسف هم در 
استان رتبه نخست را به خود اختصاص داده 
است.شهرستان خوسف به دیار نرگس زارها 
معروف است چراکه از قدیم االیام خاستگاه 
گل  شاخه های  روزه  همه  و  بوده  گل  این 
شهرستان  این  نرگس کاران  توسط  زیادی 
خراسان  تهران،  مانند  استان هایی  روانه 
رضوی، سیستان و بلوچستان و سایر می شود.
منطقه،  هوایی  و  آب  شرایط  با  سازگاری 
استفاده  و  تولید  سنتی  روش های  اجرای 
نکردن از کودهای شیمیایی سبب شده که 
گل نرگس این منطقه عالوه بر عطر و بوی 
منحصر بفرد و با کیفیت، ماندگاری باالیی نیز 
داشته باشد.این روزها در خطه خراسان جنوبی 
همه به هم گل نرگس هدیه می دهند، مردم 
این دیار با گل نرگس به استقبال میهمانان 
می روند و تقریبا در تمامی مجالس رسمی، 
عمومی یا خصوصی گل نرگس خودنمایی 
تا 20  میانگین 12  طور  به  می کند.ساالنه 
میلیون شاخه گل نرگس در استان خراسان 
توسط  خوسف  شهرستان  ویژه  به  جنوبی 
نرگس کاران برداشت می شود اما هنوز این 
گل خوش بو و رنگ آنطور که باید جای خود 
را در بازارهای کشور به دست نیاورده است.
مردم  و  مسووالن  که  است  تنها سه سال 
استان گل نرگس را به عنوان یک محصول 
کم آب بر و پردرآمد و یکی از ظرفیت ها و 
پتانسیل های بالقوه و مهم شهرستان خوسف 
شناخته اند و کمر همت برای توسعه کشت و 
افزایش عملکرد در واحد سطح را بسته اند.
یکی از کشاورزان شهرستان خوسف در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا گفت: زمستان فصل 
برداشت گل نرگس است زمانی که چاه های 
کشاورزی نیز خاموش می شود اما این گل نیاز 
به آبیاری دارد مسووالن باید این موضوع را 
مورد توجه قرار دهند. محمد براتی یکی از 
آن  فروش  بازار  را  نرگس کاران  مشکالت 
دانست و افزود: تا چند سال پیش گل نرگس 
به فروش نمی رفت و کشاورزان به صورت 
رایگان گل را در اختیار همه قرار می دادند و به 
نوعی هدیه می کردند.وی عنوان کرد: از دو 
سال قبل با همکاری مسووالن و کشاورزان 

برای شاخه های گل قیمت  تعیین شده است 
که جای قدردانی دارد و امید است زحمات 
نشود.سال های  گرفته  نادیده  کشاورزان 
گذشته و تا حدودی امسال تنها سهم نرگس 
چهار  معابر،  در  گل  فروش  بازار،  از  کاران 
راه ها و گل فروشی های سطح شهر و مرکز 

استان بود و اهمیت چندانی به گل نرگس و 
نرگس کاران داده نمی شد.

راه اندازی نخستین مرکز
 خرید گل نرگس در خوسف

آذرماه امسال برای نخستین بار مرکز خرید 
گل نرگس در شهرستان خوسف راه اندازی 
شد که به گفته فرماندار شهرستان با افتتاح 
این مرکز بخشی از دغدغه  نرگس کاران در 
شده  رفع  محصول  این  فروش  خصوص 
تعاونی  شرکت  مدیره  هیات  است.رئیس 
تولید سبزآفرینان خوسف درباره این مرکز 
گفت: از زمان راه اندازی مرکز تاکنون بیش 
از ۶0 هزار شاخه گل از کشاورزان شهرستان 
خریداری شده است.حمید محمدی استقبال 
نرگس کاران خوسف از این مرکز را خوب 
اینکه  به  توجه  با  افزود:  و  کرد  ارزیابی 
می گذرد  مرکز  راه اندازی  از  ماه   2 حدود 
و  کرده  اطمینان  مرکز  به  کشاورزان  اما 
دارند. رضایت  محصول  توافقی  خرید  از 
را  گل  نرگس کاران  برخی  کرد:  بیان  وی 
قرار  دالالن  اختیار  در  عمده  صورت  به 
ما  به  کشاورزان  خرده  معموال  و  می دهند 
مراجعه می کنند که این مشکل نیز به زودی 
حل و فصل خواهد شد.سرمایه گذار مرکز 
تصریح  خوسف  نرگس  گل  توافقی  خرید 
دست  محصول  گل،  برداشت  از  بعد  کرد: 

کشاورز نمی ماند و بالفاصله به مرکز مراجعه 
می کنند، پول کشاورز نیز حداکثر یک هفته 
بعد به حسابشان واریز می شود یا یا در ازای 
مانند  تعاونی  شرکت  خدمات  سایر  از  آن، 
کود شیمیایی بهره مند می شوند.محمدرضا 
علیزاده یکی دیگر از کشاورزان شهرستان 

خوسف سطح زیرکشت گل نرگس خود را 
یک هکتار اعالم کرد و گفت: محصول خود 
را با قیمت شاخه ای 800 تا یکهزار تومان 
به خراسان رضوی  سیستان و بلوچستان 
ارسال می کنم.وی بر لزوم توسعه کشت های 
گلخانه ای در خصوص گل نرگس تاکید کرد 
و افزود: برای توسعه سطح زیرکشت بانک 
اما  می کند  پرداخت  تسهیالت  کشاورزی 
سخت گیری در خصوص ضامن سبب شده 

کشاورزان استقبال چندانی نداشته باشند.

لزوم ساخت صنایع
 فرآوری گل نرگس

این نرگس کار خوسفی اظهار کرد: با توجه 
کشت  از  بعد  نخست  سال  دو  اینکه  به 
گل نرگس، ساقه های آن کوتاه است این 
محصول قابل فروش نیست در حالی که 
بیشتر است  کیفت عطر و بوی آن خیلی 
یا  اسانس گیری  برای  آن  از  می توان  لذا 
در  داد:  ادامه  استفاده کرد. وی  عطرگیری 
این زمینه می توان با ارائه تسهیالت ارزان 
قیمت به سرمایه گذار یا کشاورزان نسبت 
در  نرگس  گل  فرآوری  صنایع  ساخت  به 
از  یکی  زاده  کرد.حاجی  اقدام  شهرستان 
کشاورزان که برای فروش گل نرگس به 
این مرکز خرید مراجعه کرده بود هم گفت: با 
راه اندازی این مرکز یکی از مهمترین دغدغه 

ما رفع شد چون هر روز باید گل نرگس را 
برداشت می کردیم و به بیرجند یا شهرهای 
را  آن  زحمت  هزار  با  و  می رفتیم  اطراف 
شاخه های  قیمت  افزود:  می فروختیم.وی 
متفاوت  آن  کیفیت  میزان  اساس  بر  گل 
است و به صورت توافقی به فروش می رود 

و ما هم راضی هستیم.مدیر جهاد کشاورزی 
خوسف هم سطح زیرکشت گل نرگس این 
گفت:  و  دانست  هکتار   2۴ را  شهرستان 
پیش بینی می شود امسال بیش از 1۶ میلیون 
سود  و  برداشت  شهرستان  در  گل  شاخه 
بهره برداران شود.سید جواد  میلیاردی عاید 
رضوی با بیان اینکه خوسف رتبه نخست 
را در برداشت گل های خوش عطر نرگس 
دارد افزود: در گذشته دور مردم شهرستان 
این گل را بیشتر برای خود و هدیه دادن 
به دیگران پرورش می دادند اما چند سالی 
مردم  برای  آن  اقتصادی  جایگاه  است که 
کرد:  بیان  است.وی  شده  شناخته  منطقه 
شرایط اقلیمی، آب و هوایی و رطوبت کم 
و خشکی منطقه سبب شده تا عطر نرگس 
خوسف نسبت به سایر نقاط کشور منحصر 

به فرد و بی نظیر باشد.

گل نرگس ظرفیت 
بی بدیل کویر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف کاشت 
گل نرگس در شهرستان کویری استان را یک 
ظرفیت بی بدیل دانست و تصریح کرد: عمده 
مشکل نرگس کاران این شهرستان بازاریابی و 
بیمه نبودن آن به دلیل خسارت های یخ زدگی 
راه اندازی  خواستار  است.وی  سرما  فصل  در 
مزارع الگویی کشت گل نرگس در شهرستان 

شد و تصریح کرد: از آنجایی که گل نرگس 
برای گل دهی باید یک دوره سه ساله را طی 
کند، تسهیالت باید با تنفس باال به نرگس 
هم  خوسف  شود.فرماندار  پرداخت  کاران 
گفت: این شهرستان به عنوان خاستگاه گل 
نرگس در شرق کشور به ویژه خراسان جنوبی 
نیاز به توجه ویژه دارد.محمد شفیعی افزود: 
استراتژیک  عنوان محصول  به  نرگس  گل 
شهرستان سمت و سوی تجاری پیدا کرده و در 
راستای حمایت از کشاورزان باید تقویت شود.
وی به برگزاری سومین جشنواره شهرستانی 
شکرگزاری برداشت گل نرگس هفته گذشته 
در خوسف اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری 
جشنواره های گل نرگس تاکنون دستاوردهای 
خوبی داشته است.فرماندار خوسف با بیان اینکه 
کشاورزان و بهره برداران باید با برگزاری اینگونه 
جشنواره  ها منتفع شوند ادامه داد: انتظار داریم 
سازمان جهاد کشاورزی با حمایت و پشتیبانی 
کند.وی  یاری  را  این جشنواره کشاورزان  از 
خواستار تشکیل دبیرخانه دائمی گل نرگس در 
استان شد و افزود: تاکنون کمیته یا کارگروهی 
کاران  نرگس  مشکالت  بررسی  هدف  با 
شهرستان تشکیل نشده و این موضوع نیاز به 

توجه جدی دارد.

بیمه گل نرگس اجرایی می شود
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان جنوبی هم گفت: یکی 
از دغدغه های مهم بهره برداران گل نرگس 
در استان به ویژه شهرستان خوسف موضوع 
بیمه محصول بود که با پیگیری های صورت 
گرفته، وزارت جهاد کشاورزی با آن موافقت 
کرد.مهدی عصمتی پور افزود: از سال آینده 
باغات گل نرگس استان خراسان جنوبی بیمه 
خواهد شد.وی از احداث مزرعه تحقیقاتی 
چهار رقم گل نرگس در استان خبر داد و 
افزود: در حال حاضر خراسان جنوبی رتبه 
دارد. کشور  در  را  نرگس  گل  تولید  پنجم 
عصمتی پور با بیان اینکه سطح زیرکشت 
باغات نرگس استان از 22 هکتار به 37.5 
هکتار افزایش یافته است گفت: امسال 20 
میلیون شاخه گل نرگس با درآمد 10 میلیارد 
تومان از شهرستان خوسف برداشت می شود.
وی بر لزوم توسعه محصوالت کم آب بر در 
گل  اشتغالزایی  گفت:  و  کرد  تاکید  استان 
نرگس بسیار باال است در حالیکه مصرف 
آب آن پایین است در نتیجه باید همه دست 
در دست دهیم تا میزان عملکرد و برداشت 

گل در منطقه افزایش یابد.

یرنا
س : ا

عک

تاسیس شرکت بازرگانی خواجه گستر شرق )سهامی خاص( در تاریخ 1398/09/16 به شماره ثبت 35 
به شناسه ملی 14008818656 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : صادرات و واردات شیشه های ساختمانی و تزئیناتی ، صادرات 
و واردات مصالح ساختمانی، صادرات و واردات سنگ های قیمتی و کنجاله های روغنی و صادرات و واردات 
کلیه اقالم مجاز. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان سربیشه ، بخش درح ، دهستان درح ، روستا 
 ماهیرود، محله پایین ده ، جاده 20کیلومتر بعد از ماهیرود ، جاده منطقه ویژه اقتصادی سایت مرزی ، پالک 0 ، 
طبقه همکف کدپستی 9738134552 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 
نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 31-91/1783 مورخ 1398/07/29 نزد بانک صادرات شعبه شهدا با کد 
 1783 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم زینب بهلگردی به شماره ملی 0651984351

 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای حسین سروری به شماره ملی 0652972810 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال، آقای عباس سروری به شماره 
ملی 0653344260 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری با امضای آقای حسین سروری )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب ایشان با امضای آقای 
عباس سروری )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه. بازرسان: آقای رضا خواجه عبداللهی به شماره ملی 0652974155 به سمت بازرس اصلی به 
مدت یک سال مالی و آقای مجتبی احراری درح به شماره ملی 0653343760 به سمت بازرس علی البدل 
به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری سربیشه )713663(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مرحله دوم )نوبت اول(
 شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات  تاریخ انتشار: 98/10/22

بازرگانی  تعاونی  شرکت  اول(  )نوبت  دوم  مرحله  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
مرزنشینان زیرکوه قاینات راس ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 در 
محل دارالقرآن امام حسن مجتبی )ع( واقع در بلوار ابوذر غفاری، جنب مسجد 
فاطمه الزهرا )س( برگزار می گردد. از نمایندگان محترم منتخب مرحله اول دعوت 
می گردد جهت اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات ذیل در جلسه مذکور حضور 

بهم رسانند. 
ضمنا متقاضیان سمت های هیئت مدیره و بازرسی شرکت تعاونی می توانند 
حداکثر یک هفته پس از انتشار این آگهی به دفتر شرکت تعاونی واقع در بلوار امام 

رضا )ع( ، پالک 211 مراجعه و نسبت به ارائه مدارک مربوطه اقدام نمایند.
دستور جلسه:  گزارش هیئت مدیره و بازرسان - تصویب صورت های مالی سال 
های 1395، 1396، 1397 - تصویب بودجه پیشنهادی 1398 و 1399 - انتخاب 
اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال شمسی - انتخاب 

بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی.
هیئت مدیره شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات

آگهی تغییرات شرکت پروشات گستر خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 4603 و شناسه ملی 10360060655 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقایان فرشاد 
منصوری اطمینان به شماره ملی 0937966819 و جواد منصوری اطمینان به شماره ملی 0932868525 
 و خانم مهدیه نگاری به شماره ملی 0640136842 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال
 انتخاب گردیدند . 2 - آقای ابراهیم نصرآبادی به شماره ملی0652883702 به عنوان بازرس اصلی و خانم مینا حمیدی

 به شماره ملی1292289686 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
بیرجند )714611(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی باستیان بنا )سهامی خاص( به شماره ثبت 1042 و شناسه 
ملی 10360027799 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای محمد خوشنام با شماره ملی 0901109967 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم 
نادیه خوشنام با شماره ملی 0640369219 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا خوشنام با شماره 
ملی 0640625878 به سمت منشی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با 

امضای آقای محمد خوشنام )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )713737(

 تاسیس شرکت آرکا شمیم رضوان شرق )سهامی خاص( در تاریخ 1398/10/03 به شماره ثبت 6129 
به شناسه ملی 14008865656 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:تهیه و تولید و بسته بندی و پخش و فروش کلیه فرآورده 
های غذایی اعم از آماده و نیمه آماده، طعم دهنده ها و اسانس های خوراکی ، نبات ، آبنبات ، قند ، 
 شکالت ، مرباجات ، شربت ، نقل رنگی ، شکر پنیر ، شکر بسته بندی ، قند ، زعفران ، خشکبار ، حبوبات ،
سبزیجات ، محصوالت کشاورزی ، حبوبات ، چای، روغن، برنج و لبنیات. صادرات و واردات و خرید و فروش 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، خرید و فروش ماشین آالت مربوطه ، عقد قرارداد با اشخاص جهت ارائه 
خدمات فوق. شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و شرکت در همایش های مرتبط با رشته فعالیت 
و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی وخارجی ، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی 
و خارجی اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از بانک ها و ارگان های دولتی و خصوصی در راستای تحقق 
اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود. مرکز اصلی : استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، دهستان باقران ، 
آبادی شهرک صنعتی، محله فاز2 ، کوچه ))فرعی همت2(( ، بلوار همت ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
9719137397 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 
سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 129/2070 مورخ 1398/08/26 نزد بانک صادرات شعبه شهید مطهری با کد 2070 پرداخت 
گردیده است. اعضای هیئت مدیره: آقای مرتضی یزدان شناس به شماره ملی 0938514652 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، خانم نگین ریزآبی به شماره ملی 0944774687 به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال، آقای آرش یزدان شناس به شماره ملی 0945172761 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری با امضای آرش یزدان شناس )مدیرعامل( و آقای مرتضی یزدان شناس )رئیس هیئت مدیره( همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. بازرسان: خانم پرستو یزدان شناس به 
شماره ملی 0920400681 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و خانم فریبا یزدان شناس به 
شماره ملی 0921705670 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای 
خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )713664(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی باستیان بنا )سهامی خاص( به شماره ثبت 1042 و شناسه 
ملی 10360027799 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/14 تصمیمات 
 ذیل اتخاذ شد:1 - شعبه ای از شرکت به آدرس استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - 
شهر مشهد - محله آزادشهر - خیابان سروش - خیابان سروش 33 )امامت 32( - پالک 136 - طبقه اول 
کد پستی 9188776613 افتتاح گردید و آقای محمد خوشنام با شماره ملی 0901109967 به عنوان 
مدیر شعبه تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.2 - برابر گواهی بانکی شماره 16/4508/31 
مورخ 1398/5/14 بانک صادرات شعبه دانشگاه بیرجند سرمایه شرکت از محل واریز نقدی از مبلغ 
به شرح ذیل  اساسنامه  یافت و ماده مربوطه در  افزایش  ریال  به 5000000000  ریال   10000000
اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 5000000000 ریال منقسم به 50000 سهم 100000 ریالی با 

نام عادی می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )713736(

آگهی تغییرات شرکت عمران سازه شاد و نیک زهان )سهامی خاص( به شماره ثبت 6074 و شناسه 
ملی 14008689641 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/08/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقایان رضا دیدبان به شماره ملی 0889965846و علی اکبر خسروی به 
شماره ملی 0653111827 و سجاد پیله ور به شماره ملی 0922732108 و هادی صارمی نیا به شماره 
ملی 0889682798 و مجتبی ریاضی هروی به شماره ملی 0940937999 به عنوان اعضای اصلی هیئت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )715288(

آگهی تغییرات شرکت ادیبان تجهیز دانشور )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 5930 و شناسه ملی 
14008196720 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/09 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1- شرکت فوق منحل شد و آدرس محل تصفیه - استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش 
 مرکزی ، شهر بیرجند، محله توحید ، بلوار توحید ، کوچه توحید 6]فتح 5[ ، پالک 6 ، طبقه همکف با کدپستی :

 9718774736 می باشد. آقای احمد نجفی با کد ملی 0653211201 به سمت مدیر تصفیه برای مدت 
یک سال انتخاب گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )715498(
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سیر سموم بدن 
را کاهش مى دهد

سیر تقویت کننده سیستم دفاعی بدن است. با 
تقویت کردن بدن، سموم موجود در آن کاهش می 
یابد و بسیاري از بیماري ها از بین می رود.مصرف 

منظم آن، انرژي و قدرت تمرکز فرد را تقویت می 
کند و با خستگی مفرط مقابله می کند. به علت 
دارا بودن میزان باالي اکسیژن، بیماري سرطان را 
درمان و با آن مقابله می کند.میزان سوخت و ساز 
بدن را افزایش می دهد هضم غذا و حرکت روده ها 

را بهبود می بخشد.

کاسنى؛
 داروخانه اى رایگان

کاسنى انسان را از ابتال به قولنج محفوظ نگه مى 
دارد و توان و نیروهاى بدنى را تجدید مى کند. 
این گیاه در ضعف اعصاب، ضعف چشم و فشار 

خون مفید است. قلب، کلیه و کبد را فعال و با 
نشاط مى کند. کاسنى رحم را به وظیفه طبیعى 
خود وا مى دارد و برگ آن داراى مقدارى ویتامین

c است لذا در حفظ جوانى مؤثر است. قلب، کلیه 
و کبد را فعال و با نشاط مى کند.

نکات قابل توجه در مواجهه
 با بیماري صرع

صرع حمله غیر قابل کنترل و رفتار غیر طبیعی 
را  بیمار  پاي  و  دست  وقوع  در صورت  است. 
بگیرید تا در اثر تکان هاي شدید ضربه نبیند. سر 

بیمار را یک طرف برگردانید تا دچار خفگی نشود.  
لباس تنگ بیمار را شل کنید. به هیچ وجه آب 
سرد بر سر و صورت مریض نپاشید. بیمار را پس 
از به هوش آمدن سریع از جا بلند نکنید، بگذارید 

کمی استراحت کند.

شیرین بیان باعث مهار باکترى 
مولد زخم معده مى شود

مهم ترین کاربرد گیاه شیرین بیان در زخم هاى 
معده است که باعث مهار باکترى مولد زخم معده 
مى شود. این گیاه به عنوان یک داروى گیاهى 

مکمل موثر علیه عفونت ها محسوب مى شود. 
همچنین ماده موثر در شیرین بیان باعث فعالیت 
انسان  التیام در بدن  ضد تورم مفاصل و ضد 
مى شود. شیرین بیان داراى اثر آنتى اکسیدانى 
قوى است که از بروز ضایعات تصلب شرایین 

ممانعت مى کند.

برخى گیاهان
 کاهش دهنده چربى خون

دم کرده آویشن دفع کننده رطوبت و بلغم از بدن 
است، از پایین آورنده هاى مناسب چربى خون 
قاشق  یک  روزانه  مصرف  مى شود.  محسوب 

کاهش  در  مى تواند  سیاه دانه  پودر  چاى خورى 
چربى خون تأثیر داشته باشد. سیر، سویا، گشنیز، 
جعفرى و شوید از سبزیجات موثر در کاهش 
چربى و کلسترول است.  دم کرده پوست نارنگى 

و زنجبیل نیز مى تواند موثر باشد.

برگ هاى چاى سبز حاوى کافئین و ویتامین هاى A،  C ، E مى باشند. زمانى که احساس خستگى مى کنید 
بدون معطلى به سراغ چاى سبز بروید.

 روش تهیه: یک قاشق چاى خورى چاى سبز را در یک فنجان آب جوش بریزید و به مدت 5 دقیقه 
بجوشانید. چاى را صاف کنید و مقدارى نعناع به آن اضافه کنید. این کار باعث مى شود که خواص 

تقویت کنندگى چاى سبز بیشتر شود. روزانه 2 تا 3 فنجان چاى سبز بنوشید.
 توجه داشته باشید که زنان باردار و کودکان باید مصرف چاى سبز را محدود کنند. اگر دچار کم خونى 
هستید بیش از 4 فنجان در روز از این چاى ننوشید. باید بدانید که چاى سبز خواص ضدپیرى دارد و به 

هضم بهتر غذا کمک مى کند.

 هلیله سیاه، گیاهى است معروف به اکسیر طول عمر که براى درمان بیمارى هاى متعدد از آن استفاده 
مى شود. هلیله تقویت کننده حافظه است. مانع از سفید شدن مو مى شود. تقویت کننده معده به حساب 
مى آید. سیستم گوارشى را براى هضم غذا تحریک مى کند. مصرف آن به طور موثر اسیدیته و سوزش 
سردل را درمان مى کند. مصرف آن پس از غذا، اسید معده را خنثى مى کند.جویدن هر شب آن بیمارى 
آسم را به حداقل کاهش مى دهد. به عنوان ملین خفیف، یبوست را درمان مى کند. براى درمان ناراحتى 
هاى چشمى، چشم را با دم کرده آن شست و شو دهید. جویدن روزانه مقدارى از آن به صورت ناشتا، 
بیمارى هاى متعدد از جمله بواسیر، قولنج و یبوست و آسم را درمان مى کند. مصرف پودر شده آن، خون 

را تصفیه مى کند. همچنین براى برطرف کردن سیاهى دور چشم موثر است.

هلیله سیاه، حافظه را تقویت مى کندچاى سبز و نعناع

خسته کننده  حرفه اي  زندگی  هماهنگ کردن  توانایی 
است؛  شاهکار  یک  منظم  کامال  خانوادگی  زندگی  با 
مخصوصا اگر خانم خانه، مادر هم باشد. مادر بودن به این 
معنی نیست که شما کمتر از یک حقوق  بگیر بدون فرزند 
کار کنید. جالب است بدانید مادران شاغل بیش از زنان 

شاغل می توانند تمرکز و تحرك داشته باشند.
براي آن که هم خانواده و هم رئیس خود را راضی نگه 
دارید بهترین راه حل آن است که هر کاري را در زمان 
خودش انجام دهید. در خانه کارهاي اداري را فراموش 

کنید و در اداره مرتبا به خانه زنگ نزنید. بدین ترتیب شما 
می توانید بیشترین استفاده را از ساعات خود ببرید و موثر 
باشید در صورتی که شما روزي مجبور بودید کارهاي 
اداره تان را به منزل ببرید بهتر است صبح این موضوع را با 

اعضاي خانواده در میان بگذارید و نظر آنها را جلب کنید.
و  خانوادگی  زندگی  را صرف  خود  انرژي  تمامی  نباید 
کاري تان کنید. اگرچه هر دوي آنها به شما نیاز مبرم دارند 
اما فراموش نکنید که شما هم باید براي خودتان وقتی 
قایل شوید. به عنوان مثال فعالیت بدنی مورد عالقه تان 

را انتخاب کنید و ساعاتی از روز را به آن اختصاص دهید. 
با  یا حتی به خرید رفتن  پیاده روي، ژیمناستیک، یوگا 
دوستان می تواند به شما کمک کند احساس خستگی را 
از خود دور کنید. کمی با خود خلوت کنید تا بتوانید همیشه 

به اندازه کافی انرژي داشته باشید.
لذت هاي زنانه را همیشه در خود زنده نگاه دارید. هرچند 
هم  خودتان  براي  و  بروید  آرایشگاه  به  بار  یک  وقت 
لباس هاي شیک بخرید. شما یک زن هستید و سعی کنید 

با غرور یک زن باقی بمانید.

توصیه به زنان شاغل

آیات روز

بزرگ [و خجسته] است کسى که اگر بخواهد بهتر از این را براى تو قرار مى  دهد باغ هایى که 
جویبارها از زیر [درختان] آن روان خواهد بود و براى تو کاخ ها پدید مى  آورد. (سوره فرقان/ آیه 10)

سخن روز

سعادت مانند توپ فوتبال است وقتی از ما دور می شود دنبال آن می دویم و وقتی می ایستد با یک 
ضربه آن را از خود دور می سازیم . (شاتو بریان) 
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افقی: 1-  مدد - شمشیربازي 
جوان-   درخت  همانندي-    -2
در  شهري   -3 عمدي   غیر 
چرخ خیاطی- از مناصب باالي 
سفارتخانه - سرب 4- نت پنجم 
موسیقی - کوره - حرف تعجب 
رادار زیر دریایی 5-  خانم ها - 
عنکبوت - بتی در عصر جاهلیت 
- درخت انگور6- ماده کشنده-  
فراوان و بسیار-  قشنگ و زیبا 
7-  ماه پیروزى-  دفتر معامالت 
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موفقیت و انرژى

توصیه ها 

ذهن  تان را زنده نگه دارید

 حل جدول، چیدن پازل، یادگیري زبان، جور 
کردن یک سرگرمی همیشه ممکن نیست اما 
راه  هایی هستند براي ورزش دادن مغز. گشت و 
گذار در وب  سایت  ها و کسب اطالعات جدید 
می  تواند مغز شما را تکان بدهد، در حالی که 
به  ناگهان  بگذرد  دیروز  مثل  روزتان  هر   اگر 
خودتان می  آیید و می  بینید شما مغزي دارید 
که 20 سالی است به روز نشده. با این مغز کهنه 
نمی  توانید همپاي آدم  هاي امروز باشید. آدم  
هاي به روز که تفاوت سنی با شما ندارند اما به 
دلیل اطالعاتی که دارند با شما فاصله گرفته  اند، 
همین فاصله است که موجب می  شود احساس 

پیري و کهنگی به شما دست بدهد.

از لحاظ روانى کودك هستید یا بالغ؟

کامل  شدن  ظاهر  یا  قانونى  سن  به  رسیدن 
عالئم بلوغ جسمى علت این نیست که تبدیل 
به یک آدم بالغ از نظر روانى شده اید. بعضى از 
افراد جوان و حتى میانسال از نظر فیزیکى رشد 
کرده اند ، ولى در جنبه هیجانى و روانى، نه! این 
اشخاص هنوز راه زیادي تا بزرگسال شدن دارند.
که  است  کوچکى  بچه  همان  درون  کودك 
و  توجه  مورد  شود،  تربیت  است  مند  عالقه 
مراقبت قرار گیرد و وى را دوست داشته باشند. 
روح آزاد، شیطان و بازیگوشى است که شما 
آن را سر به راه نموده و کنترل مى کنید، وى 
عاطفى و حساس است، شما وى را هدایت و 
آرام مى کنید، با این حال در درون شما زندگى 
مى کند. او خالق و هنرپیشه است، شکل یافته 
است. رهایى  نیازمند  و  شده  دهى  سامان  و 
کودك درون همان شمایى است که درد مى 
از  را  نادیده گرفته مى شوید، خویش  کشید، 
دید افراد دیگر مخفى نموده و وجود خویش 
را انکار مى کنید. این کودك مدام در زیر سطح 
قرار دارد و باعث نگرانى و ترس شما از مورد 
سوءاستفاده قرار گرفتن مى شود. کودك درون 
آن بخش از وجود ماست که دوست دارد بچگى 
این که درست مانند یک کودك  کند؛ یعنى 
شاداب و با هیجان باشد. کودك درون ماست 
که ما را وا مى دارد شعر بگوییم، شوخى کنیم، 
در هپروت تخیالت مان سر کنیم و بچه بازى 
در بیاوریم. کودك درون ماست که قهر مى 
کند. شمایى که در زمان جوانى عاشق بازي 

و خوشى بودید. 
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عرضه کننده انواع پفیال 
در طعم هاى مختلف و نبات و آبنبات 

فتتاح شد 
ا

خیابان مفتح - بین مفتح 45 و 47 
09158639447

فروشگاه شهر پفیال 
و شعبه دوم  

آبنبات ریزی حبیبی فر  و  پسران 

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  

0915   866   8002 

سمســـارى صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

09151641464 - 09380160779

چشم و گوش بستهمطرب

21:3018:0014:30شروع سانس

زیرنظر
16:1520شروع سانس

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازى
  09151642377  -  مهدى وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندى و داربست بندى، قالب فلزى،
             جک سقفى،لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشى،مخازن 

یک شرکت راهسازي
 جهت تکمیل کادر اداري 

به یک خانم مجرد با مدرك 
حداقل لیسانس ، آشنا به 

کامپیوتر و داراي سابقه کار 
مرتبط نیازمند است. 

32034137-09159612193

یم
ند

ازم
نی

کارت هوشمند به شماره 1944832 
 40/1921 LK خودرو کامیون کمپرسى تیپ

به شماره پالك ایران 52  564 ع 28 
به نام حسین شهابادى به شماره ملى 

0640244130 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد. 

دى
قو

مف

برگ سبز خودروى سوارى سپند تیپ پى کى آى 
به شماره پالك ایران 52  853 ب 47 به نام حسن 
حمیدى نسب به شماره ملى 0653261675 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  دى
قو

مف

برگ سبز خودروى سوارى پژو پارس به شماره 
پالك ایران 52  326 ج 34 به نام غالمرضا 

مقامى 0652798217 مفقود گردیده  و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.  دى

قو
مف

یک شرکت معتبر پخش موادغذایى 
به تعدادى نیروى توزیع و بازاریاب آقا 

داراى سابقه کار با حقوق ثابت و بیمه 
و یک نفر نیروى حسابدار خانم 

داراى سابقه کار نیازمند است.
32230873 -09365403880  

یم
ند

ازم
نی

یک شرکت معتبر تبلیغاتى

 به یک نفر نیروى فروش (خانم) 
 و یک طراح (خانم)  با سابقه کار

 نیازمند است.
32230873 - 09365403880

یم
ند

ازم
نی

کارگـاه صنعتى دقیق
سازنده انواع کرکره برقى

 سایبان هوشمند و پله پیچ
نرده راه پله، حفاظ فرفورژه در طرح هاى مختلف (ترابى) 
تعمیرات کرکره برقى و ساده پذیرفته مى شود. 

09156655601 -09151602835
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انهدام باند توزیع موادمخدر 
صنعتی در بیرجند

بیرجند  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
از انهدام باند توزیع کننده مواد مخدر 
صنعتی در این شهرستان خبر داد و 
گفت: در این رابطه چهار متهم دستگیر 
افزود:  شاهوردی  غالمرضا  شدند. 
مأموران در بازرسی از محل های فعالیت 
سوداگران مرگ، 503 گرم هروئین، 149 
گرم شیشه و 130 گرم تریاک بسته بندی 

شده و آماده فروش را کشف کردند.

331 هزار نخ سیگار قاچاق 
در طبس کشف شد

شهرستان  انتظامی  فرمانده   - ایسنا 
طبس از کشف 331 هزار و 400 نخ 
سیگار قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمود علی پور، اظهار کرد: 
طبس،  شهرستان  انتظامی  مأموران 
هنگام کنترل خودروهای عبوری به دو 
سواری پراید و پژو 405 مشکوک شدند 
و خودروها را برای بازرسی متوقف کردند. 
وی افزود: کارشناسان ارزش این محموله 
قاچاق را یک میلیارد و 300 میلیون ریال 
برآورد کردند که در این رابطه چهار متهم 
دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

حوادث

فراخوان ادبی »خداحافظ سردار« در خراسان جنوبی منتشر شد

ایرنا-  مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: نخستین مهرواره ادبی با عنوان خداحافظ سردار در استان برگزار 
می شود.طاهره حمیدی افزود:عالقمندان به شرکت در این مهرواره می توانند آثار خود را در قالب آثار آزاد، غزل، قصیده، سپید، نیمایی و... تا 10 

بهمن امسال به دبیرخانه مهرواره به آدرس بیرجند، خیابان یاس، پالک 44 اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارسال کنند.

 گروه خبر - رییس هیات عامل سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
از  داریم  تالش  گفت:  )ایمیدرو(  ایران 
از  بخشی  رفع  برای  معادن  داخلی  منابع 

مشکالت زیربنایی آنها استفاده کنیم.

افتتاح کارخانه طال
 در شهریور 99

از  بازدید  در  روز شنبه  پور  خداداد غریب 
پروژه  افزود:  نهبندان  معدن طالی هیرد 
بود  قرار  هیرد  طالی  فرآوری  کارخانه 
اما  برسد  برداری  بهره  به   1400 سال 
بهره  به   99 سال  دولت  هفته  شد  مقرر 
معدن  صنعت،  وزیر  برسد.معاون  برداری 
میلیارد  از سرمایه گذاری 145  و تجارت 
کارخانه  برای  تومانی  میلیون   500 و 
طالی هیرد نهبندان خبر داد وافزود: هم 
اکنون و در مرحله ی ایجاد زیرساخت های 
کارخانه ی طالی هیرد نهبندان 100 نفر 
به صورت مستقیم مشغول به کار هستند. 
طالی  معدن  اکتشافات  کرد:  بیان  وی 
هیرد نهبندان ادامه دارد و به میزان ذخایر 
داد:  ادامه  شد.وی  خواهد  افزوده  نیز  آن 
یکی از مشکالت زیرساختی معدن هیرد 

موضوع  این  که  بود  برق  نبود  نهبندان 

جلوی فعالیت سرمایه گذار را نگرفته است 
ژنراتور  طریق  از  برق  حاضر  حال  در  و 
زیرساخت  داد:  ادامه  وی  می شود.  تامین 
برق این واحد را تأمین خواهیم کرد چرا 

در  گذاری  سرمایه  پیشتاز  ایمیدرو  که 

تأمین زیر ساخت ها است.

۵میلیون کانسنگ طال در هیرد
هیرد  معدنی  محدوده  قطعی  ذخیره 

نهبندان حدود 5 میلیون تن کانسنگ طال 

است که با راه اندازی کارخانه فرآوری در 
سال های آینده، ساالنه 300 کیلوگرم طال 
در کارخانه هیرد نهبندان تولید خواهد شد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 

چهارمین  جنوبی  خراسان  کرد:  تصریح 
اینکه  ویژه  به  است  معدنی کشور  استان 
منیزیت  درصد   ۷0 و  زغال  درصد   ۷0

کشور را تامین می کند.

مشکل معادن مس
 پیگیری می شود

مس  زمینه  در  اینکه  بیان  با   
کرد:  عنوان  کرده ایم  سرمایه گذاری 
استان  مس  معادن  به  مربوط  مشکالت 
خراسان جنوبی در قلعه زری خوسف به 
شد.غریب  خواهد  حل  و  پیگیری  زودی 
پور یادآور شد: در زمینه تامین زیربناهای 
شده  کار  خوب  تاکنون  استان  معادن 
از  بندی  جمع  سفر  این  در  نیز  ما  است 
داشت. خواهیم  زیربنایی  مسایل  حل 
با  را  زیربناها  رفته ایم  هرجا  افزود:  وی 
می دهیم  انجام  گذار  سرمایه  مشارکت 
گذار  سرمایه  استاندار،  که  معنا  این  به 
مشارکتی  صورت  به  مربوطه  شرکت  و 
کنند. اقدام  زیربناها  تامین  به  نسبت 
دیروز دراین بازدید کلنگ احداث بخشی 
از واحد خردایش کارخانه ی طالی هیرد 

نهبندان به زمین زده شد.

سرمایه گذاری ۱۴۵ میلیارد ی درکارخانه طالی نهبندان

برگزاری اجالسیه  شهدای سادات با حضور 1۰ هزار نفرمشارکت ایمیدرو برای تامین زیرساخت های معدنی استان

ری
 اکب

س :
عک

راه اندازی پویش »سپرده مهربانی«

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی از راه اندازی پویش »سپرده مهربانی« 
به منظور جمع آوری کاالهای پزشکی نو و 
مستعل مردم برای کمک به بیماران نیازمند 
در خراسان جنوبی خبر داد. »احمد بخشی« 
با اعالم این خبر اظهار داشت: بانک های 
در  احمر  هالل  پزشکی  امانات  تجهیزات 
خراسان جنوبی فعالیت خود را از سال 94 آغاز 
هالل  جمعیت  داوطلبان  است.معاون  کرده 
احمر خراسان جنوبی با اشاره به راه اندازی 
این بانک در شهرستان های زیرکوه، درمیان، 
سربیشه، خوسف و بشرویه در مرداد ماه 9۸، 
امانات  بانک  حاضر 14  حال  در  کرد:  بیان 
پزشکی در استان فعال است.وی اضافه کرد: 
در این بانک ها تعداد 300 کاالی پزشکی به 
تعداد 15 قلم به بیماران نیازمندان به امانت 
تحویل می شودو در 9 ماه گذشته 350 نفر از 

اقالم این بانک ها استفاده کرده اند .

توصیه ای برای مهربانی با حیوانات 
در این روزهای برفی

زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل   - کاری 
خراسان جنوبی گفت: بر اساس پیش بینی اداره 
کل هواشناسی با ورود سامانه بارشی ، بخش 
زیادی از استان مخصوصا نقاط کوهستانی زیر 
حیوانات  برای  زندگی  و  رفت  برف خواهند 
دشوار خواهد شد.حسن اکبری افزود: در این 
شرایط حیات و حش خصوصا پرندگان وحتی 
پستانداران نظیر کل و بز و قوچ و میش برای 
حفظ جان خود به اطراف  روستاها و مزارع 
کشاورزی پناه می برند که باید توجه ویژه و 
خاص به آنها داشت. وی ادامه داد:  احتمال 
متخلفان شکار وصید  برخی  استفاده  سوء 
بنابر این از  هم در این شرایط وجود دارد 
شود  می  خواست  در  عشایر  و  روستائیان 
در صورت مشاهده مشکلی در این زمینه 
با شماره تلفن رایگان 1540 تماس بگیرند.

امدادرسانی هالل احمر
 خراسان جنوبی به ۷۴ حادثه دیده

مهر - مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان 
دیده   حادثه   ۷4 به  امدادرسانی  از  جنوبی 
گذشته خبر داد.محمد رحیم شهریاری اظهار 
داشت: با توجه به اطالعیه سازمان هواشناسی 
مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان از عصر 
روز پنج شنبه 5۲ پایگاه ثابت و موقت این 
جمعیت در حالت آماده باش قرار گرفتند.وی با 
بیان اینکه در این مدت به هشت مورد حادثه 
توسط داوطلبان جمعیت هالل احمر استان 
امداد رسانی شده است بیان کرد: از این تعداد 
پنج مورد حادثه جاده ای بود که در این حوادث 

به ۶۶ نفر امدادرسانی شده است .

*طرح »ختم قرآن« هدیه به روح 
مطهر سردار سلیمانی

*۷۷۲ هزار و ۷3۸ گردشگر داخلی 
و  جاذبه ها  از  گذشته   ماه   9 در 
اماکن تاریخی استان بازدید کردند.
کشاورز  دو  رمضانی  و  افقهی   *
سرایانی ، به عنوان نمونه کشوری 

معرفی شدند.
* بانوی خوسفی 1۲ ساعت آب و 
اراضی کشاورزی از قنات روستای 
را  خوسف  ماژان  بخش  کمرسبز 

وقف کرد.

اخبار کوتاه

کمک میلیاردی خیران خراسان جنوبی به نیازمندان

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: طی 9 ماهه سال جاری مردم استان 4۶ میلیارد و ۷۶ میلیون تومان بصورت 
نقدی و غیرنقدی به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر این نهاد کمک کردند.رضا سلم آبادی، اظهار کرد: در 9 ماهه سال 
جاری بالغ بر 4۶ میلیارد و ۷۶ میلیون تومان از خیرین، مردم، موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری جمع آوری شده است.
به گزارش ایسنا،  وی افزود:  از این مبلغ3 میلیارد تومان صدقات و 3 میلیارد و ۷۸۲ میلیون تومان زکوات بوده است.

3۸۷ میلیارد ریال به حساب شهرداری های خراسان جنوبی واریز شد

ایرنا - مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان از محل عوارض وصول 
شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، 5۸4 میلیارد ریال سهم شهرداری ها، دهیاری ها، مناطق فاقد دهیاری و 
مناطق عشایری استان بوده که از این مقدار 3۸۷ میلیارد ریال به حساب شهرداری ها واریز شده است.مهدی 

نباتی  افزود: از مجموع سهم شهرداری ها 1۶۶ میلیارد ریال مربوط به شهرداری بیرجند است. 

روزآمد

خراسان جنوبی  گاز  شرکت  مدیرعامل 
و  هوا  برودت  دلیل  به  اینکه  بیان  با 
گاز  جریان  تداوم  برای  مصرف  افزایش 
از  ویژه  مشترکان  و  خانگی  مشترکان 
صنعتی  واحدهای  گاز  بیمارستانها،  جمله 
محدودتر می شود گفت: مشترکان صنعتی 
دو  مشعل  و  دوم  سوخت  تهیه  به  نسبت 
اقدام کنند سید محمودهاشمی  گانه سوز 

اظهار داشت: با توجه به بارش  برف سنگین 
و کاهش محسوس دما در استان در هفته 
آینده، رعایت صرفه جویی  در مصرف گاز 
و آمادگی الزم جهت مقابله با بحران های 
حفظ  به  وی  است.  ضروری  احتمالی 
آمادگی کارکنان این شرکت اشاره کرد و 
افزود: با تمهیدات و برنامه ریزی های انجام 
گرفته و با استفاده از همه توان و ظرفیت 

شرکت برای تامین گاز پایدار و مستمر و 
ایمن برای مشترکین استفاده خواهیم کرد.
از  ادارات  دمای  پایش  اظهارکرد:  وی 
استان  گاز  شرکت  کارشناسان  طریق 
استانداری  به  گزارشات  نتیجه  و  انجام 
و  شد  خواهد  اعالم  بازرسی  سازمان  و 
بخشنامه  موارد  رعایت  عدم  صورت  در 
گاز واحد دولتی قطع خواهد شد.هاشمی 

بیان کرد: شرکت گاز خراسان جنوبی با 
مصرف  افزایش  و  هوا  برودت  به  توجه 
جهت تداوم جریان گاز مشترکان خانگی 
بیمارستان ها  جمله  از  ویژه  مشترکان  و 
واحدهای  گاز  شد  خواهند  مجاب 
از  رو  این  از  کرده  محدود  را  صنعتی 
درخواست   صنعتی  واحدهای  مشترکان 
و  دوم  سوخت  تهیه  به  نسبت  می شود 

وی  کنند.   اقدام  سوز  گانه  دو  مشعل 
سوی  از  گاز  مصرف  مدیریت  همچنین 
افزود:  و  خواستارشد  را  مشترکان 
مهم ترین  از  یکی  گاز  مصرف  مدیریت 
رعایت  صورت  در  که  است  موضوعاتی 
صرفه  بر  عالوه  مشترکان،  سوی  از  آن 
مشکالت  بروز  از  آنان،  برای  اقتصادی 
کند. جلوگیری می  نیز  پیک مصرف  در 

اعمال محدودیت  برای گاز مشترکان صنعتی استان

مدیر تعاون روستایی استان گفت: امسال 
خراسان  در  پنبه  توافقی  خرید  قیمت 
جنوبی هر کیلوگرم ۷500تومان است که 
پارسال  از  بیشتر  تومان  هزار  قیمت  این 
برای  بیشتری  رغبت  کشاورزان  و  است 

روستایی  تعاون  به  فروش محصول خود 
نشان داده اند.

خراسان  در  افزود:  احمدی  ضیائیان 
تا  آبان  ابتدای  از  پنبه  محصول  جنوبی 
امسال  که  می شود  برداشت  آذر  پایان 

کمبود  و  پاییز  در  هوا  برودت  دلیل  به 
محصول  از  بخشی  هنور  انسانی،  نیروی 
پنبه در زمین های کشاورزی روی بوته ها 
خرید  مدت  دلیل  همین  به  و  دارد  قرار 
ایم  کرده  تمدید  دی  پایان  تا  را  توافقی 

خود  محصول  مانده  باقی  کشاورزان  تا 
تعاون  به  تمایل  برداشت و در صورت  را 

روستایی تحویل دهند.
تعیین  توافقی،  خرید  از  گفت: هدف  وی 
قیمت کف برای محصول است تا دالالن 
پایینتر از این قیمت از کشاورزان خریداری 
نکنند که امسال کشاورزان از این قیمت 

تعیین شده، خرسند هستند.

خریداری ۶۵۰تُن پنبه از کشاورزان استان

احتمالی وقوع سیالب
 در رودخانه های استان

ایرنا - شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
در اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه به پیش 
بینی وقوع بارندگی های قابل توجه در روزهای 
جمعه، شنبه و یکشنبه )بیستم تا بیست و 
دوم دی ماه( وقوع سیالب در رودخانه های 
استان محتمل است.به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در این 
استان  مردم  عموم  از  است:  آمده  اطالعیه 
درخواست می شود از حضور در اطراف حریم و 
بستر رودخانه ها، کانال ها و مخازن سدها امتناع 
و از تردد، توقف و اسکان در مسیر رودخانه ها 
به طور جدی پرهیز کنند تا از بروز حوادث 
و  احتمالی  سیالب های  اثر  در  غیرمترقبه 

خطرات دیگر جلوگیری شود.

دو پروژه شهرداری بیرجند 
برای  سازگاری با کم آبی

و  فرهنگ سازی  گفت:  بیرجند  شهردار 
اصولی پسماند و جداسازی آب  جمع آوری 
مهم  پروژه  دو  شرب  آب  از  سبز  فضای 
اعتبارات  با  اکنون  که  است  شهرداری 
تخصیص یافته در حال اجرا است.محمدعلی 
کرد:  اظهار  ایسنا  با  گفت وگو  در  جاوید 
در  پسماند  جمع آوری  حوزه  در  پروژه ای 
در  شهر  پسماند  جایگاه  و  اجراست  حال 
وی  است.  شده  درنظرگرفته  شوشود  جاده 
جنبی،  ساختمان های  احداث  کار  افزود: 
و  کاری  درخت  محوطه سازی،  مدیریت 
و خرید  پردازش جایگاه کاالی ساختمانی 

دستگاه های پردازش در حال اجراست.

ابتدایـی تا دکتـرا
ketab_Aseman98 @درسی - کمک درسی

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

آگهی تغییرات شرکت پروشات گستر خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 4603 و شناسه ملی 10360060655 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای فرشاد منصوری اطمینان به شماره ملی0937966819 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جواد منصوری 
اطمینان به شماره ملی 0932868525به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه نگاری به شماره ملی0640136842 بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای فرشاد منصوری اطمینان 

)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )714612(

آگهی تغییرات شرکت عمران سازه شاد و نیک زهان )سهامی خاص( به شماره ثبت 6074 و شناسه ملی 
 14008689641 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای رضا دیدبان به شماره 0889965846 به عنوان رئیس هیئت مدیره و علی اکبر خسروی به شماره 
ملی 0653111827 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سجاد پیله ور به شماره ملی 0922732108 و 
مجتبی ریاضی هروی به شماره ملی 0940937999 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و هادی صارمی نیا 
به شماره ملی 0889682798 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب 
شدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قرادادها با امضای رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )715289(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تجارت الکترونیک هشت ستاره نگین آریا )سهامی خاص( به شماره ثبت 
1340 و شناسه ملی 14006278882 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/09/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای محسن تنها به شماره ملی 0889080828 و آقای علی عاملی به شماره 
ملی 0880004126 و خانم خدیجه عاملی به شماره ملی 0889838240 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
 مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای حمیدرضا دانش به شماره ملی0889899290 
به سمت بازرس اصلی و خانم مریم تنها به شماره ملی 0073884219 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری قائنات )715614(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 1101 و شناسه 
ملی 10360028371 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/09 و به موجب 
مجوز شماره 30763 مورخ 1398/6/30 سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1- موارد 
ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ارائه کلیه خدمات مسافرت 
هوایی به صورت الکترونیکی ، صدور بلیت الکترونیکی و توسعه نرم افزارهای الزم جهت بهره برداری الزم با 
رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری.فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم وثبت موضوع فعالیت 

به منزله اخذ مجوز وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بیرجند )714373(
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
ال یستَکِمُل َعبٌد حقیقَة االیماِن َحتَّی تَکوَن فیِه ِخصاُل ثاَلٍث: اَلتَّفقُُّه فِی الّدیِن َوُحسُن التَّقدیِر

زایا بُر َعلَی الرَّ  فِی الَمعیَشِة، َوالصَّ
هیچ بنده  ای حقیقت ایمانش را کامل نمی  کند مگر این که در او سه خصلت باشد: دین  شناسی، 

تدبر نیکو در زندگی، و شکیبایی در مصیبت ها و بالها.
)بحار االنوار، ج 78، ص 339، ح1 (

مدیرعامل بانک مسکن:
 وام مسکن ۳۰۰ میلیون تومان شد 

ایسنا-رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن 
جزئیات افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن 
اوراق حق  از محل  کرد:  اعالم  و  تشریح  را 
تقدم تا ۸۰ درصد هزینه باقیمانده اجرای طرح 
در مشارکت های مدنی تا سقف ۳۰۰ میلیون 
تومان، مشروط بر این که ۲۰ درصد را سازنده 

تامین مالی انجام دهد،  پرداخت می کنیم.

عقب نشینی دالر 
در کانال ۱۳ هزار تومان 

دیروز،  صبح  از  بانک ها  صرافی های  ایلنا- 
برای  را  دالر  قیمت  دی ماه،  بیست ویکم 
فروش به مردم، ۱۳هزار و ۱۰۰ تومان اعالم 
کاهش  پنجشنبه  روز  به  نسبت  که  کرده اند 

۱۰۰ تومانی داشته است.

نجومی بگیران و کم درآمدها 
نباید در یک پله مالیاتی قرار گیرند 

کمیسیون  عضو  فوالدگر  فارس-حمیدرضا 
تلفیق مجلس گفت :  نبایددرصد مالیات افرادی 
که ۳ میلیون حقوق می گیرند با افرادی که ۲۱ 
قرار  باشد.  یکسان  می گیرند،  حقوق  میلیون 
دادن این طیف از حقوق ها در یک پله مالیاتی 

درست نیست و باید اصالح شود.

بخشودگی جرائم شخص ثالث
 به مناسبت دهه فجر 

مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی کشور از 
بخشودگی تمام جرائم بیمه شخص ثالث برای 
کسانی که تاخیر در پرداخت حق بیمه دارند ؛ خبرداد.

بانک جهانی: اثر تحریم ها
 بر اقتصاد ایران کم می شود

ایرنا- ایران رشد منفی سال ۲۰۱۹ را در ۲۰۲۰ 
به طور کامل جبران می کند و در واقع از سال 
۲۰۲۱، رشد اقتصادی به یک درصد می رسد. 
مقام های بانک جهانی همچنین اعالم کردند: 
ایران و آمریکا را  نتوانسته اند تأثیر تنش های 
این  اما  ارزیابی کنند،  اقتصاد جهانی  در رشد 
تنش ها منجر به ناامنی می شود که به چشم انداز 

سرمایه گذاری بسیار آسیب خواهد زد.

دستور رهبر انقالب بعد از اطالع
 از خطای انسانی؛ صادقانه و صریح

 با مردم مطرح کنید 

رهبر معظم انقالب به محض اطالع از خطای 
فاجعه بار صورت گرفته در سامانه پدافند کشور، 
دستور تشکیل فوری جلسه شورای عالی امنیت 
ملی و بررسی موضوع را صادر کرده  و تاکید می 
کنند به محض اتمام بررسی در جلسه شورای 
بررسی ها،  نتایج  و  حادثه  اصل  امنیت،  عالی 
صریح و صادقانه از سوی نهادهای ذیربط به 

اطالع مردم رسانده شود.

مسببین این اشتباه نابخشودنی 
مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند 

رئیس جمهور در بیانیه ای نوشت: در فضای تهدید 
و ارعاب رژیم متجاوز آمریکا علیه ملت ایران پس 
از شهادت سردار قاسم سلیمانی و به منظور دفاع 
در برابر حمالت احتمالی ارتش آمریکا، نیروهای 
باش  آماده  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مسلح 
صددرصد قرار داشتند که متأسفانه خطای انسانی 
و شلیک اشتباه، به یک فاجعه بزرگ منجر شد 
و دهها انسان بی گناه قربانی شدند. این حادثه 
دردناک موضوعی نیست که به سادگی بتوان 
برای  از کنار آن گذشت. می بایست تحقیقات 
شناسایی کلیه علل و عوامل این فاجعه ادامه یافته 
و مسببین این اشتباه نابخشودنی مورد پیگرد قانونی 

قرار گرفته و نتایج به استحضار  مردم برسد.

متاسف هستیم و پوزش می طلبیم 

کل  ستاد  اطالعیه  پی  در  ظریف  محمدجواد 
هواپیمای  سقوط  علت  درباره  مسلح  نیروهای 
خطوط هوایی اوکراین در صفحه توئیترش نوشت: 
توسط  داخلی  تحقیقات  مقدماتی  نتایج  »طی 
نیروهای مسلح، خطای انسانی در زمان بحران 
حاصل از ماجراجویی آمریکا منجر به این فاجعه 
شد. ما عمیقا متاسف هستیم، پوزش می طلبیم.

هوک: هیچ پیش شرطی را برای آغاز 
مذاکرات با ایران نمی پذیریم 

امور   »برایان هوک« نماینده ویژه آمریکا در 
ایران گفت: واشنگتن هیچگونه پیش شرطی را 

برای آغاز مذاکرات با ایران نمی پذیرد.

عذرخواهی می کنم و پشیمانم 

در  لندن  در  کشورمان  سفیر  بعیدی نژاد 
خود،  اظهارات  در  من  نوشت:  توئیتی 
یافته های رسمی مقامات مسئول در کشورم 
برهه  آن  در  موشک  که  دادم  انتقال  را 
اوکراینی  هواپیمای  به  نمی  توانست  زمانی 
یافته هایی  چنین  انتقال  برای  کند؛  اصابت 

عذرخواهی می کنم و پشیمان هستم.

مسئولیت  سقوط  هواپیمای 
اوکراینی را می پذیریم

سپاه  هوافضای  فرمانده  حاجی زاده  سردار 
گفت:  خبری  نشست  یک  در  پاسداران 
مسافربری  هواپیمای  دلخراش  حادثه 
از  بعد  کشور  غرب  در  بنده  را  اوکراینی 
اجرای عملیات ضربات موشکی علیه پایگاه 
آمریکایی شنیدم. زمانی که اطمینان  پیدا 
کردم این اتفاق افتاده آرزوی مرگ کردم.

وی با بیان اینکه بررسی ها و ارزیابی این 
و مجموعه  باالتر  ستادهای  توسط  حادثه 
قوه قضاییه بررسی می شود و ما گردن مان 
از مو باریک تر است ، گفت: همه مسئولیت 
را می پذیریم و هر تصمیمی که  این کار 
مسئوالن بگیرند مطیع آن هستیم. وی با 
بیان اینکه آمریکایی ها تهدید کرده بودند 
به همین  و  را می زنند  ایران  از  نقطه   ۵۲
پدافندی  و  آفندی  های  یگان  تمام  دلیل 
اضافه   ، بودند  درصد  باش ۱۰۰  آماده  در 
پدافندی ساعت ۱۲ شب در  کرد: سامانه 
این منطقه مستقر شد، هواپیما پس از بلند 
اپراتور  به  به اطالعاتی که  توجه  با  شدن 
داده بودند که وضعیت جنگی است و کروز 
کروز  را  هدف  این  او  است،  شده  شلیک 
این  در  بوده که  او موظف  داد،  تشخیص 
و  بگیرد  تاییدیه  و  بگیرد  تماس  شرایط 
خبط او از همین نقطه است، منتهی ظاهرا 
سیستم ارتباطی او با اختالل مواجه بوده و 
نتوانسته ارتباط برقرار کند که ممکن است 
شلوغی  یا  جمینگ  های  سامانه  دلیل  به 
برای  ثانیه فرصت  تنها ۱۰  بوده و  شبکه 
تصمیم گیری داشته که منجر به تصمیم 

بد او در هدف گیری می شود.

 رویداد ۲4 - تا پیش از آنکه مشخص 
شود دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی چه 
با مسئوالن داخلی  افکار عمومی  بوده، 
همدلی داشتند و حرف آنها را درباره اینکه 
دلیل سانحه »نقص فنی« بوده باور کرده 
نیز  میان جریان های سیاسی  در  بودند. 
واکنش های مختلفی وجود داشت. اصالح 
طلبان باور نمی کردند که امکان داشته باشد 
موشک خودی هواپیما را مورد هدف قرار 
داده باشد و اصولگرایان از این می گفتند که 
این جنگ روانی آمریکاست.پس از بیانیه 
ستاد کل نیروهای مسلح، جهت گیری ها 
کمی متفاوت شد. بخشی از فضای جامعه 
معتقد بودند که اقدام دستگاه های ذیربط 
ماجرا  کردن  مخفی  و  کاری  پنهان  در 
گناهی نابخشودنی است زیرا عالوه بر 
جان باختن مردم بی گناه، با اعتماد مردم 
نیز بازی شده است. بخش دیگری معتقد 
بودند باید به اقدام پدافند هوایی جایزه داد 
زیرا به وظیفه اش عمل کرده است. سردار 
حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
از تلویزیون درباره این حادثه سخن گفت 
و اعالم کرد تمام مسئولیت را برگردن 
می گیرد و هر تصمیمی گرفته شود، اجرا 
خواهد شد. آن گونه که سردار حاجی زاده 

در سخنان خود گفت، »این کار با تصمیم 
شخصی یک فرد صورت گرفته است و 
است.«کاربران  نبوده  سیستمی  تصمیم 
برخی به سرعت به این سخنان واکنش 
نشان دادند و نوشتند: »ماجرایی شبیه کوی 

دانشگاه در حال اتفاق افتادن است.«

فقط با خطای انسانی مقابله نشود
وحید اشتری در تحلیلی که رسانه های 
اصولگرا منتشر کرده اند، در دفاع از افسر 
هواپیمای مسافری  رادار  پشت سیستم 
نوشته است: »پدافند در همه جای دنیا متکی 
بر تصمیم افسری است که پشت سیستم 
نشسته است. مطلقا فرصت هماهنگی 
با باال وجود ندارد. عمده پهپاد هایی که 
می زنند و کف و سوت می زنیم هم افسر 
در موضوع  لحظه تصمیم می گیرد.  در 
هواپیمای مسافربری بحث اصلی نحوه 
اطالع رسانی و اعتمادزدایی است نه خود 
اشتباه صورت گرفته. به جای نقد مدیران 
سیاست گذار رسانه ای، نباید برخورد قاطع با 
 خطای انسانی آن هم در چنین کارهای

 پر ریسکی باب شود. «
فرمانده پدافند را رئیس جمهور 

کنید، به وظیفه اش عمل کرده بود

نظام  صداقت  از  نیز  کاربران  بعضی 
اکثر  اما  گفته اند  خطا  پذیرش  در 
این  داشتند  اعتقاد  ارزشی  اصولگرایان 
اتفاق نباید بهانه ای برای تضعیف سپاه 
باشد. علیرضا گرایی خطاب به دوستان 
خود نوشته  پدافندی که نیروی انسانی 
برای  سیستمش  پشت  کف  بر  جان 
دفاع از امنیت ایران ایستاده، تو شرایط 
تحمیل  ما  به  که  )جنگی  جنگی 
شده(، هواپیمایی که در علت چرخش 
یکباره اش شک هست، را به خطا زده 
دلیل  این  حاال  بشه.  بررسی  قراره  که 
قهرمان  مسلح  نیرو های  که  نمی شود 
و فداکارمون رو بزنید؟ او به وظیفه اش 
عمل کرده و باید رئیس جمهور شود.«  
ناراحتند  انقالبی  نوشته  »رفقای  پویان 
که چرا اعالم خطای انسانی در پدافند 
هوایی در سقوط  هواپیمای اوکراینی، با 
سه روز تأخیر صورت گرفته است. در این 
موارد، بررسی موضوع نیازمند دقت زیاد 
و تحقیق جامع از ابعاد احتمالی ماجراست 
و این طور هم که در خبر ها آمده، نتایج 
تحقیقات تازه قطعی شده و اعالم شده 
است.« اما بعضی اصولگرایان هم نسبت 
داشتند.  دیگری  واکنش  اتفاق  این  به 

مثال این که نوشته شده » این ضربه از 
نظر حیثیتی از قتل های زنجیره ای هم 
بزرگتر است و به نظر بزرگترین ضربه 
حیثیتی تاریخ نظام جمهوری اسالمی 
از  است. آن هم در شرایطی که کشور 
همیشه بی دفاع تر و تحت حمله  است. 
)مشخصا  افتاده  اتفاق  که  چیزی  به 
منظورم پنهان کاری است نه خطا( باید 
در چارچوب خیانت جنگی نگاه شود.« 
یکی از کاربران نوشته است: »شلیک 
موشک به هواپیمای اوکراینی سهوی 
عمدی  آن  از  پس  دروغ های  اما  بود، 

بوده است.«

بلندگوهای تبلیغاتی که سه روز 
فقط تئوری توطئه تحویل دادند!

که  »شرایطی  نوشت:  زیباکالم  صادق 
هواپیمای اوکراین مورد هدف قرار گرفت 
بی شباهت با وضعیت ایرباس ما نبود. با 
این تفاوت که آمریکایی ها بالفاصله که 
متوجه اشتباه اسفناک شان شدند ، اعتراف 
کردند. اما ما سه روز به عالم و آدم دروغ 
گفتیم و بلندگو های تبلیغاتی مان طبق 
به  توطئه  تئوری های  یکسری  معمول 

مردم تحویل دادند.«

 واکنش های مجازی در مورد شلیک به هواپیمای اوکراینی

ستادکل نیروهای مسلح با صدور اطالعیه ای سقوط هواپیمای اوکراین، را ناشی از خطای 
انسانی و غیرعمد دانست. در بخشی از این اطالعیه آمده است: در ساعات پس از انجام 
عملیات موشکی، پرواز های جنگی نیروهای تروریست آمریکایی پیرامون کشور افزایش یافته 
و برخی اخبار نیز از مشاهده اهداف هوایی به سمت مراکز راهبردی کشور به واحدهای دفاعی 
واصل و اهداف متعددی در برخی صفحات رادار مشاهده شد که موجب حساسیت بیشتر 
در مجموعه های پدافند هوایی گردید. در چنین شرایط حساس و بحرانی، پرواز شماره ۷۵۲ 
خطوط هوایی اوکراین حرکت نموده و هنگام چرخش، کاماًل در حالت نزدیک شونده به یک 
مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می گیرد که در 
این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد، هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار 
گرفته و متاسفانه موجب به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان عزیز و جان باختن تعدادی 

از اتباع خارجی می گردد.

اطالعیه ستاد کل نیروهای مسلح

تسنیم - به تازگی رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی در مورد افزایش حقوق مطرح 
کرده که نشان می دهد در سناریویی پلکانی کف پیش بینی شده حقوق بین ۲.۷ تا سه 
میلیون تومان است؛ به طوری که حقوق افرادی که بیش از سقف تعیین شده است ۱۲ 
درصد افزایش پیدا کند و سه درصد دیگر به حقوق افرادی که زیر سقف مشخص شده 
است، تخصیص داده شود. اطالعات دریافتی بیشتر از این حکایت دارد که دولت همان 
پیشنهاد ۱۵ درصدی را مطرح کرده است، اما ظاهرا مجلس از نمایندگان دولت خواسته 
که سناریوی مختلفی را برای افزایش حقوق اعالم کنند که در رابطه با افزایش پلکانی این 
پیشنهاد مطرح شده است.براین اساس در افزایش پلکانی حقوق کارکنان، کف حقوق دو 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا سه میلیون در نظر گرفته می شود که با افزایش به صورت 
پلکانی نزولی افرادی که کمتر از میزان مشخص شده حقوق دریافت می کنند، حقوق شان 

به نحوی رشد کند که به این حد برسد. 

سناریوی جدید برای افزایش پلکانی حقوق کارکنان
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